
 

 

 

 

 

 

Personlighet och åldrande 
Stabilitet och förändring under en 12-årsperiod 

 

 

 

Psykologexamensuppsats 

Författare: Peter Axbrink & Jon Lindén 

Handledare: Mikael Rennemark 

Examinator: Jens Agerström 

Termin: VT – 2017 

Ämne: Psykologi 

Nivå: Master 

Kurskod: 5PS44E 



 
 

   
 

2 

 

Sammanfattning 

Personlighet är per definition relativt stabila mönster av tankar, känslor och beteenden men det finns även 

klara belägg för att personlighet kan ändras under hela livsloppet. Exakt hur stabil personligheten är och 

vilka förändringar som sker hos äldre individer är däremot inte klarlagt. Mognadsprincipen säger att 

förändring i personlighetsdrag med ökad ålder speglar en funktionell mognad. Nyligen har det föreslagits att 

sådan mognad i personlighet hos de äldsta individerna skiljer sig från den förändring som sker hos unga 

vuxna och i medelåldern. Den föreliggande uppsatsen hade två syften. Det första var att undersöka 

rangordningsstabiliteten i personlighet hos äldre och det andra var att undersöka medelvärdesförändring i 

personlighetsdrag hos äldre utifrån mognadsprincipen. En longitudinell design användes i ett material av 341 

individer mellan åldrarna 60–78 år vid baslinjemätning, över en tidsperiod av 12 år. Personlighet mättes med 

hjälp av femfaktormodellen (The Big Five). Resultaten visade att: (1) rangordningsstabiliteten var moderat 

till hög i alla fem personlighetsdrag, (2) Conscientiousness och Extraversion minskade för hela gruppen 

medan Agreeableness och Openness endast minskade för de yngre deltagarna, (3) Neuroticism visade en 

icke-signifikant trend av att öka hos de äldsta individerna. Uppsatsens resultat ger stöd för att personlighet är 

relativt stabil även bland äldre. De förändringar i personlighet som sker verkar skilja sig från trenderna som 

tidigare påvisats hos unga vuxna och i medelåldern och därmed spegla en annorlunda mognad. 

 

Nyckelord: personlighetsförändring, personlighetsstabilitet, mognadsprincipen, medelvärdesförändring, 

rangordningsstabilitet, äldre, femfaktormodellen 
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Abstract 

Personality is by definition relatively stable patterns of thoughts, feelings and behaviour but there is also 

clear evidence that personality can change during the entire life span. Exactly how stable personality is and 

what kind of changes occur in the elderly, however, is not clear. The maturity principle states that change in 

personality traits with increased age reflects a functional maturity. Recently it has been proposed that such 

maturation of personality among the oldest individuals is different from the changes that happen in young 

adults and in middle age. The current study had two purposes. The first was to examine the rank-order 

stability of personality in the elderly and the second was to examine mean level change in personality based 

on the maturity principle. A longitudinal design was used in a sample of 341 individuals between the ages of 

60-78 at baseline, over a time period of 12 years. Personality was measured using the five-factor model (The 

Big Five). The results showed that: (1) the rank-order stability was moderate to high in all five personality 

traits, (2) Conscientiousness and Extraversion decreased in the entire sample while Agreeableness and 

Openness decreased only in the younger participants, (3) Neuroticism showed a non-significant trend of 

increasing in the oldest participants. The results of the thesis support the notion that personality is relatively 

stable even among the elderly. The changes in personality that do occur seem to deviate from the trends that 

have been established in young adulthood and middle age and thereby reflect a different maturation. 

 

Key words: personality change, personality stability, maturity principle, mean level change, rank-order 

stability, elderly, five-factor model 
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Introduktion 

 

Inledning 

       Studiet av personlighet berör de beteenden, tankar, känslor, attityder och upplevelser som å 

ena sidan är gemensamma för stora grupper av människor och som å andra sidan skiljer 

människor från varandra (Buss, 2008). Det finns flera vitt skilda perspektiv som beskriver 

personlighet, exempelvis det psykodynamiska perspektivet, det social-kognitiva perspektivet och 

traitperspektivet.  

       Enligt det psykodynamiska perspektivet, som har sitt ursprung i Freuds teorier, är studiet av 

personlighet tätt kopplat till studiet av sinnet (the mind). Studiet av sinnet baseras på Freuds 

teoretiska modell av mentala processer och strukturer (Cervone & Pervin, 2016) som 

ursprungligen utgick från att sinnet kunde delas upp i olika nivåer och särskiljas genom hur 

medvetna de var för individen (Freud 1900/1953). Dessa teorier reviderades senare men 

medvetna och omedvetna processer anses fortfarande relevanta inom den dynamiska 

teoribildningen. Enligt den strukturella modellen, som Freud utvecklade på 1920-talet 

(1923/1961; 1933/1964) existerar tre distinkta delar (Id, Superego och Ego) i sinnet. Id:ets 

primära funktion är att följa människans biologiska drifter, främst den sexuella driften. Superegot 

är den internaliserade bilden av föräldrars och samhällets normer och krav, en sträng moralisk 

vägvisare som försöker hindra Id:et från att följa drifterna. Egot fungerar som en medlare mellan 

de båda. Enligt den psykodynamiska skolan är det dynamiken mellan dessa tre delar som utgör 

varje individs unika personlighet (Cervone & Pervin, 2016). 

       Enligt teorierna inom det social-kognitiva perspektivet beskrivs struktur i personlighet 

främst med hjälp av fyra kognitiva modeller: kompetens, tro och förväntningar, personliga mål 

samt beteendemässiga normer (Cervone & Pervin, 2016). Modellen för kompetens fokuserar 

främst på vilka olika kognitiva färdigheter individen har och hur dessa används vid 

problemlösning (Mischel & Shoda, 2008). Modellen för tro och förväntningar beskriver att våra 

känslor och beteenden styrs av våra förväntningar på omvärlden och framtiden (Cervone & 

Pervin, 2016). Personliga mål innebär mentala avbildningar av handlingar för att nå specifika 

mål. Vissa mål är viktigare än andra för individen och kräver därmed mer kognitivt utrymme 

(Cervone & Pervin, 2016). Modellen för beteendemässiga normer behandlar främst vilket värde 
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en person tillskriver en händelse, en person eller ett ting. Enligt det socialkognitiva perspektivet 

bildar dessa fyra delar komplexa kognitiva system som i interaktion med den sociala miljön 

utgör personligheten (Cervone & Pervin, 2016). 

       Majoriteten av den moderna personlighetsforskningen berör ett tredje perspektiv, 

traitperspektivet, som fokuserar på individuella skillnader i karaktäristiska sätt att vara på för att 

beskriva människan (Caspi, Roberts & Shiner, 2005). Dessa karaktäristika kallas för 

personlighetsdrag, eller traits, och definieras som relativt bestående mönster av tankar, känslor 

och beteenden (McCrae & Costa, 2008). John, Naumann och Soto (2008) beskriver utvecklingen 

av traitperspektivet (via femfaktormodellen) som ett paradigmskifte inom 

personlighetsforskning. 

       Inom traitperspektivet är fokus att lokalisera de personlighetsdrag som har en hög 

samvariation mellan olika individer för att etablera hur personlighet är organiserad på en bred 

nivå (Caspi et al., 2005). Personlighetsteorier inom traitperspektivet (t.ex. McCrae & Costa, 

2008) antar, förutom definitionen ovan, att människor kan göra uttalanden om sina egna 

personlighetsdrag och att dessa kan mätas kvantitativt via exempelvis självskattningsformulär. 

Personlighetsdrag teoretiseras, och har visats, utvecklas och förändras som resultat av biologiska 

faktorer och miljö samt av interaktioner mellan dessa (Caspi et al., 2005). Olika teorier lägger 

däremot olika vikt vid betydelsen av biologiska och miljömässiga faktorer (Specht et al., 2014).  

       Definitionen av personlighetsdrag innefattar att de är relativt stabila över tid (Roberts, 

Walton & Viechtbauer, 2006) men den gängse tolkningen av “relativt stabila” har förändrats 

genom åren (Roberts, Wood & Caspi, 2008). Costa och McCrae (1988) argumenterade 

ursprungligen för att personlighetsdrag formas upp till 30 års ålder och att de sedan är stabila, ett 

synsätt som blivit alltmer ifrågasatt (t.ex. Srivastava, John, Gosling & Potter, 2003). 

Personlighetsdrag anses fortfarande vara mestadels stabila men det finns nu tydliga belägg för att 

personlighet förändras över tid (Roberts et al., 2006). Det finns dock en debatt om när i livet, om 

någonsin, som personlighetsförändring stannar av och hur mycket förändring i personlighet som 

faktiskt sker under livsloppet (Specht, Egloff & Schmukle, 2011). Det råder även osäkerhet över 

hur trenderna för stabilitet och förändring i personlighetsdrag ser ut hos äldre individer 

(Hutteman, Hennecke, Orth, Reitz & Specht, 2014; Kandler, Kornaldt, Hagemayer & Neyer, 

2015; Specht et al., 2011). 
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       Avsikten med denna uppsats är därför att, med utgång i traitperspektivet, bidra till 

utvecklingen av kunskapsläget om stabilitet och förändring i personlighet hos äldre utifrån 

femfaktormodellen. 

 

Femfaktormodellen 

       För att möjliggöra systematisk forskning på personlighet utifrån ett traitperspektiv krävs en 

övergripande taxonomi av personlighetsdrag (Caspi et al., 2005). Ett sådant ramverk bör 

möjliggöra att individuella skillnader i beteenden och upplevelser kan urskiljas, beskrivas och 

kategoriseras (John et al., 2008).  

       Tidiga försök att fånga personlighetsdrag gjordes med grund i det lexikala synsättet. Detta 

utgår från att viktiga och relevanta beskrivningar av personlighet går att återfinna i det naturliga 

språket och följaktligen i ordböcker (John, Angleitner & Ostendorf, 1988). Allport och Odbert 

(1936) sammanställde utifrån detta synsätt en omfattande lista bestående av cirka 18 000 adjektiv 

som beskrev olika personlighetskaraktäristika. Cattell (1943; 1945) reviderade listan och tog via 

faktoranalys fram 16 övergripande personlighetsfaktorer. De följande decenniernas extensiva 

forskning, delvis baserad på Cattells bidrag, ledde fram till fem distinkta, övergripande 

personlighetsdrag eller domäner (t.ex. Tupes & Cristal, 1961; Digman & Takemoto-Chock, 

1981; Mcrae & Costa, 1985; Saucier, 1997). Dessa drag, Neuroticism, Extraversion, Openness, 

Agreeableness och Conscientiousness, utgör den så kallade femfaktormodellen (The Big Five). 

Femfaktormodellen utgår således inte från en särskild teori om personlighet utan är en empirisk 

generalisering av samvariation av olika personlighetsdrag (Mcrae & Costa, 2008). Modellens 

domäner symboliserar personlighet på en bred nivå och varje domän sammanfattar ett stort antal 

distinkta karaktäristika. Femfaktormodellen bildar därmed en gemensam vetenskaplig taxonomi 

och nomenklatur som kan sammanföra olika system för att beskriva personlighet (John et al., 

2008). Ett exempel på detta är Roberts et al.:s metaanalys (2006) där användandet av 

femfaktormodellen möjliggjorde sammanslagningen av resultat från personlighetsstudier som 

utgick från olika modeller. 

       De fem personlighetsdragen kan sammanfattningsvis beskrivas enligt följande:       

Neuroticism. En hög nivå av Neuroticism innebär upplevelser av världen som hotfull och farlig 

(Caspi et al., 2005) och beskrivs med adjektiv som: spänd, ångestfylld, nervös, lynnig och orolig 

(John et al., 2008).  
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      Extraversion. En hög nivå av Extraversion innebär att vara aktiv och engagerad i omvärlden 

(Caspi et al., 2005) och beskrivs med adjektiv som: pratsam, bestämd, aktiv, energisk och 

utåtriktad (John et al., 2008). 

      Openness. En hög nivå av Openness innebär ofta breda intressen och en nyfikenhet på 

världen och beskrivs med adjektiv som: fantasifull, intelligent, originell, insiktsfull och 

sofistikerad (John et al., 2008). 

      Agreeableness. En hög nivå av Agreeableness innebär förmåga att skapa trevliga och 

samstämda relationer med andra människor (Caspi et al., 2005) och beskrivs med adjektiv som: 

sympatisk, vänlig, erkännande, ömsint och varm (John et al., 2008). 

      Conscientiousness. En hög nivå av Conscientiousness innebär förmåga till beteendemässig 

och kognitiv kontroll (Caspi et al., 2005) och beskrivs med adjektiv som: organiserad, noggrann, 

planerande, effektiv och ansvarstagande (John et al., 2008).  

       Varje domän av femfaktormodellen inbegriper flera mer specifika personlighetsdrag som 

kallas facetter (Soto, John, Gosling & Potter, 2011). Exempelvis innehåller Conscientiousness 

bland andra de två facetterna orderliness och self-discipline (Roberts, Chernyshenko, Stark & 

Goldberg, 2005). Facetter kan ge mer specifik information om varje unik individ men det finns 

ännu ingen vetenskaplig konsensus om de exakta definitionerna för facetterna inom varje domän 

(Caspi et al., 2005). 

 

Förändring 

       För att studera personlighetsstabilitet och personlighetsförändring krävs ett klargörande om 

vad som faktiskt menas med stabilitet och förändring i personlighetsdrag. I den gällande 

uppsatsens terminologi innebär stabilitet i personlighet rangordningsstabilitet och förändring i 

personlighet innebär medelvärdesförändring. Denna terminologi är väl etablerad inom 

forskningsområdet (Roberts et al., 2006). Rangordningsstabilitet visar om grupper av människor 

bibehåller sin relativa placering jämfört med andra på olika personlighetsdomäner över tid 

(Roberts & Delvecchio, 2000). Medelvärdesförändring visar om en grupp individer ökar, 

minskar eller förblir oförändrade inom olika domäner sett över tid (Roberts et al., 2006). 

Medelvärdesförändring kallas även normativ förändring eftersom det ämnar beskriva mönster för 

hur människors personlighet generellt förändras i olika åldrar. 
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       Dessa index för stabilitet och förändring i personlighet kan vara konceptuellt och statistiskt 

oberoende av varandra. Därmed kan det exempelvis finnas en hög rangordningsstabilitet i en 

grupp samtidigt som det sker medelvärdesförändringar (Roberts & Delvecchio, 2000). En person 

som vid första mättillfället är mer extrovert än en annan kan vara det även vid det andra tillfället 

(rangordningstabilitet), samtidigt som båda ökat på Extraversion (medelvärdesförändring). 

       Rangordningstabilitet och medelvärdesförändring är de två vedertagna metoderna på 

gruppnivå för att studera stabilitet och förändring av personlighetsdrag inom femfaktormodellen 

(Meeus, Van de Schoot, Klimstra, & Branje, 2011; Roberts et al., 2006; Roberts et al., 2008). 

 

Rangordningsstabilitet 

       Två metaanalyser av Roberts & Delvecchio (2000) och Ardelt (2000) visade att 

personlighetsdrag generellt har moderat till hög rangordningsstabilitet (korrelationskoefficient 

mellan 0.4 och 0.6) men att den minskar ju längre tid som går mellan mätningarna. Caspi et al. 

(2005) sammanfattar rangordningsstabiliteten i personlighet som anmärkningsvärt hög över 

långa tidsspann och att det, i termer av psykologiska konstrukt, endast är kognitiv förmåga som 

har högre stabilitet.  

       Rangordningstabilitet ökar linjärt från ungdomsåren upp till 50 års ålder (Pullman, Raudsepp 

& Allik, 2006; Roberts & Delvecchio, 2000). Trenden för stabilitet i personlighetsdrag i andra 

hälften av livsloppet har däremot varit omdiskuterad. Enligt “the cumulative continuity 

principle”, som beskriver olika processer som förstärker och cementerar personlighet, ökar 

rangordningsstabilitet med åldern (Caspi et al., 2005). Roberts & Delvecchio (2000) visade i sin 

metaanalys att rangordningsstabiliteten planade ut efter 50 års ålder medan en annan metaanalys 

samma år (Ardelt, 2000) indikerade en minskning efter 50 års ålder. Mer nyligen har flera studier 

(Kandler et al., 2015; Lucas & Donnellan, 2011; Specht et al., 2011; Wortman, Lucas & 

Donnellan, 2012) påvisat att rangordningsstabiliteten är hög (korrelationskoefficient mellan 0.5 – 

0.8) men att den minskar efter medelåldern vilket stödjer Ardelts (2000) resultat. Specht et al. 

(2011) poängterar att det finns en brist på studier som undersöker rangordningsstabilitet i hög 

ålder. 

       Rangordningstabiliteten har visats vara densamma oavsett vilket personlighetsdrag i 

femfaktormodellen som studeras. Den är också oberoende av mätmetod (självskattning, 

observationer etc.) och skiljer sig inte mellan män och kvinnor (Roberts et al., 2008).  
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Medelvärdesförändring och mognadsprincipen 

       Roberts et al.:s (2006) metaanalys påvisade att det finns medelvärdesförändringar i 

personlighet i alla stadier av livet. Medelvärdesförändringen ökar ju längre tid som går mellan 

mätningarna och det finns inga belägg för att förändringen skiljer sig mellan män och kvinnor 

(Roberts et al., 2008). Enligt Caspi et al. (2005) sammanfattas de allmänna förändringstrenderna 

i femfaktormodellens personlighetsdrag av “mognadsprincipen” (the maturity principle). Den 

innebär att människor ökar i Agreeableness och Conscientiousness samt minskar i Neuroticism 

ju äldre de blir. En sådan förändring i personlighet anses spegla psykologisk hälsa och utvecklad 

förmåga att uppfylla vuxna sociala roller (Wortman et al., 2012). Mognadsprincipen beskriver en 

“funktionell mognad” på så sätt att individer med åren generellt får större kapacitet att bli en 

produktiv del av samhället genom att de blir mer beslutsamma, varsamma, generösa och 

omtänksamma (Caspi et al., 2005). 

       Stöd för att mognadsprincipen är generellt förekommande har funnits i tvärsnittsstudier 

(Srivastava et al., 2003; Soto et al., 2011), longitudinella studier (Bleidorn, Kandler, Riemann, 

Angleitner och Spinath, 2009; Terracciano, Mcrae, Brant & Costa, 2005) och metaanalyser 

(Roberts et al., 2006). De två resterande personlighetsdragen Openness och Extraversion har inte 

lika uppenbara kopplingar till ökad mognad (Wortman et al., 2012.). Studier på Openness visar 

en minskning med ökad ålder (t.ex. Terracciano et al., 2005). Extraversion verkar delvis uppvisa 

olika förändringstrender beroende på vilka facetter som analyseras (t.ex. Bleidorn et al., 2009), 

dock finns det stöd för att personlighetsdraget i sin helhet minskar i hög ålder (Kandler et al., 

2015; Mõttus, Johnson & Deary, 2012; Specht et al., 2011; Terracciano et al., 2005). 

       Nyligen har Kandler et al. (2015) ifrågasatt om mognadsprincipen, i termer av ökad 

Agreeableness, Conscientiousness och Emotional Stability (motsatsen till Neuroticism), gäller 

även för människor i hög ålder. Flera tidigare studier (t.ex. Roberts et al., 2006) har få deltagare 

med en ålder som överstiger 80 år. Flera studier har även gett tvetydiga resultat gällande 

medelvärdesförändringar hos äldre (Specht et al., 2011; Lucas & Donnellan, 2011). Kandler et 

al. (2015) påvisar motsatta trender i hög ålder vilket innebär en minskning i Agreeableness och 

Conscientiousness och en ökning i Neuroticism. Två studier med ålderskohorter över 80 (Mõttus 

et al, 2012; Wortman et al., 2012) visade på liknande resultat och en studie visade endast på en 

minskning i Conscientiousness (Lucas & Donnellan, 2011). En sådan utvecklingstrend i 



 
 

 

12 

personlighetsdragen hos äldre kan enligt Hutteman et al. (2014) förklaras av individens 

anpassningar till förändringar i relationer och arbetsliv, reella och förväntade nedsättningar i 

kognitiv och fysisk hälsa samt förluster av närstående. Kandler et al. (2015) menar att motsatta 

trender hos äldre inte behöver säga emot mognadsprincipen. Istället argumenterar de för att 

minskningen i Agreeableness och Conscientiousness samt ökning i Neuroticism speglar en sorts 

funktionell mognad vilken är ett resultat av nya annorlunda utvecklingsutmaningar i de högre 

åldrarna. Exempelvis bör man i hög ålder vara mer försiktig med sin allt mer ömtåliga kropp 

(ökning i Neuroticism) och mer selektiv med hur mycket man investerar i nya sociala relationer 

(minskning i Agreeableness) (Kandler et al., 2015). 

 

Syfte 

       Som redovisats ovan existerar det en pågående kunskapsutveckling gällande de specifika 

trenderna för stabilitet och förändring i personlighet hos äldre. Denna uppsats har två syften. Det 

första är att undersöka rangordningsstabilitet i personlighetsdrag hos äldre. Det andra är att 

undersöka medelvärdesförändring i personlighetsdrag hos en grupp Yngre Äldre och en grupp 

Äldre Äldre utifrån mognadsprincipen.  

 

Hypoteser 

       Utifrån uppsatsens syfte samt med stöd i ovan redovisat kunskaps- och forskningsläge antas 

följande hypoteser: 

       H1: Det finns en moderat till hög rangordningsstabilitet för alla fem personlighetsdragen. 

       H2: I gruppen Yngre Äldre (72 och 78 år vid uppföljning) följer trenderna i 

medelvärdesförändring för personlighetsdragen Agreeableness, Conscicentiousness och 

Neuroticism den ursprungliga mognadsprincipen (Caspi et al., 2005). Alltså en ökning i 

Agreeableness och Conscientiousness och en minskning i Neuroticism över tid. 

       H3: I gruppen Äldre Äldre (84 och 90 år vid uppföljning) följer trenderna i 

medelvärdesförändring för personlighetsdragen Agreeableness, Conscicentiousness och 

Neuroticism enligt Kandler et al.:s (2015) revidering av mognadsprincipen. Alltså en minskning i 

Agreeableness och Conscientiousness och en ökning i Neuroticism över tid. 

       H4: Personlighetsdragen Openness och Extraversion minskar i medelvärde över tid för båda 

åldersgrupperna. 
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Metod 

 

Deltagare 

       Uppsatsen bygger på material från The Swedish National study on Aging and Care (SNAC) 

som är en pågående nationell, longitudinell och interdisciplinär forskningsstudie på äldre i 

Sverige (för vidare beskrivning av SNAC, se Lagergren et al, 2004). Projektet utförs i fyra 

svenska regioner varav en av dessa, SNAC-Blekinge (SNAC-B), användes i den gällande 

uppsatsen. Anledningen till att endast Blekingedelen användes i uppsatsen var att det bara var i 

SNAC-B som datainsamling för alla fem personlighetsdrag ur femfaktormodellen skedde. Data 

samlades in i en baslinjemätning 2001/2003 (T1) och i en uppföljningsmätning 12 år senare (T2). 

Svarsfrekvensen för hela materialet i T1 var 61%, 817 kvinnor och 585 män.  

      Urvalet för den gällande uppsatsen består av fyra ålderskohorter (60, 66, 72, 78 år vid 

baslinjemätning) vilka är slumpmässigt utvalda från befolkningen i Karlskrona kommun i 

Blekinge. Svarsfrekvensen för personlighetsformulären i åldrarna 60–78 vid baslinjemätningen 

var 99,7% (n=738). Det var 320 personer (43%) som hade avlidit vid tiden för 

uppföljningsmätningen för SNAC-B. Av de 418 som deltog i T2 fyllde 77 personer (18%) inte i 

personlighetsformulären.  

       I den gällande uppsatsen användes alltså 341 individer (58.7% kvinnor). Deltagare från 

kohorterna som vid T1 var 60 år (n=128) och 66 år (n=113) kategoriserades som och benämndes 

“Yngre Äldre”. Kohorterna som vid T1 var 72 år (n=68) och 78 år (n=32) kategoriserades som 

och benämndes “Äldre Äldre”. Denna indelning av äldre liknar närmast den uppdelning som är 

vanlig i den gerontologiska litteraturen (Stuart-Hamilton, 1995). Vid T2 var gruppen Yngre 

Äldre 72 och 78 år och gruppen Äldre Äldre 84 och 90 år.  

 

Design 

       Den gällande uppsatsen är en enkätbaserad kvantitativ longitudinell studie som använder en 

inomgruppsdesign för att mäta personlighetsförändring över tid. I uppsatsen används även en 

korrelationell design för att mäta stabilitet i personlighetsdrag över tid.  
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Instrument  

       Personlighet mättes med en svensk översättning av NEO Five Factor Inventory (NEO FFI) 

(Costa & McCrae, 1992), som tidigare använts av exempelvis Rennemark och Berggren (2006). 

NEO FFI är en kortversion av det ursprungliga NEO Personality Inventory (NEO-PI) (Costa & 

McCrae, 1989). NEO FFI är ett självskattningsformulär och består av 60 items som beskriver 

personlighet utifrån femfaktormodellen. NEO FFI innehåller för få items för att möjliggöra en 

framställning av underordnade facetter och mäter därmed endast de fem personlighetsdragen 

Neuroticism, Extraversion, Openness, Agreeableness och Conscientiousness (Costa & McCrae, 

1997). En femgradig Likertskala användes med ett spann från 1 (Instämmer inte alls) till 5 

(Instämmer helt och hållet). Vissa frågor har inverterade svarspoäng vilka vändes i samband med 

kodning. Högre summapoäng på ett personlighetsdrag innebär en större sannolikhet att individen 

agerar i enlighet med beskrivningen av det mätta personlighetsdraget.  

       Beräkning av Cronbachs alpha vid T1 visade tillfredställande intern reliabilitet för 

personlighetsdragen Conscientiousness (.83), Neuroticism (.78) och Extraversion (.77) och 

acceptabel reliabilitet för Agreeableness (.64) och Openness (.64). 

 

Procedur 

       Data samlades in från deltagarna vid två tillfällen à tre timmar. Vid dessa tillfällen 

genomfördes bland annat medicinska undersökningar och kognitiva test. Mellan de två 

testtillfällena fyllde deltagarna i olika frågeformulär, bland annat för mätning av 

personlighetsdrag. För att undvika bortfall hjälpte undersökningspersonalen personer som hade 

svårigheter att fylla i formulären samt gjorde hembesök till de äldre som hade svårt att ta sig till 

undersökningslokalen. 

  

Etik 

       Deltagarna i SNAC-Blekinge gav sitt verbala samtycke såväl som skriftligt godkännande till 

att delta i studien. SNAC-studien godkändes av den regionala etikprövningsnämnden i Lund (LU 

605-00, LU 744-00). Om de medicinska undersökningarna visade på ett tillstånd som krävde 

vård kontaktades primärvården (Lagergren et al., 2004). 

       Analysen genomfördes på anonymiserad data och författarna hade ingen att möjlighet att 

identifiera deltagarna. Då endast generella variabler (kön, ålder och poäng på personlighetsdrag) 
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användes för uppsatsen samt att resultaten presenteras på gruppnivå anses det inte föreligga 

någon risk för att enskilda individer kan pekas ut. 

        

Dataanalys 

       För den statistiska analysen användes IBM SPSS, version 24. Summapoäng beräknades för 

varje personlighetsdrag endast i de fall som alla items var ifyllda för en viss delskala. För att 

analysera medelvärdesförändring över tid i de två grupperna (H2, H3, H4) användes den 

parametriska analysmetoden paired samples t-test för alla fem personlighetsdrag. Tre 

extremvärden i differensen (ett i Openness, ett i Agreeableness och ett i Conscientiousness) fanns 

i materialet. Dessa bedömdes inte nödvändigtvis vara resultat av mätfel eller liknande 

validitetshot utan bedömdes kunna bero på exempelvis extrema livshändelser hos de berörda 

individerna. Då avsikten med uppsatsen var att mäta normativ medelvärdesförändring till följd 

av ökad ålder ansågs extremvärdena icke-representativa och togs bort inför dataanalysen. 

Effektstorlekar räknades ut via effektmåttet Cohen’s d.  

       För att analysera personlighetsstabilitet över tid (H1) användes korrelationsanalys av test-

retest stability via den parametriska metoden Pearson product-moment correlation och den icke-

parametriska metoden Spearman’s rank order correlation. Fem extremvärden förekom i antingen 

T1 eller T2 (tre i Neuroticism, ett i Agreeableness och ett i Conscientiousness) som påverkade 

normalitetsantaganden men behölls i analysen. Effektstorlekar redovisas genom 

korrelationskoefficienter.  

 

Resultat 

 

       Inledningsvis presenteras resultat för rangordningsstabilitet (H1). Sedan presenteras resultat 

för medelvärdesförändring för hela gruppen. Därefter presenteras resultaten för 

medelvärdesförändring för grupperna Yngre Äldre och Äldre Äldre (H2, H3, H4).  
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Tabell 1 

Rangordningsstabilitet via test-retestkorrelation över 12 år för hela gruppen 

Personlighetsdrag Pearson’s r Spearman’s rs p 

Neuroticism  .654 <.001 

Extraversion .719  <.001 

Openness .628  <.001 

Agreeableness  .424 <.001 

Conscientiousness  .596 <.001 

 

 

Rangordningsstabilitet    

       H1: I tabell 1 presenteras resultat för rangordningstabilitet för alla fem personlighetsdrag. 

Effektstorleken för rangordningsstabilitet redovisas i tabellen med Pearson’s r eller Spearman’s 

rs där en korrelationskoefficient på r/rs = .1 - .3 innebär låg stabilitet, r/rs = .4 - .5 innebär 

moderat stabilitet och r/rs = .6 - .7 innebär hög stabilitet.  Pearson product-moment correlation 

användes för att mäta rangordningsstabilitet i Extraversion (n = 314) och Openness (n = 302). 

Extraversion och Openness uppvisade en hög rangordningsstabilitet. 

      Spearman´s rank order correlation användes för att mäta rangordningsstabilitet i Neuroticism 

(n = 315), Agreeableness (n = 317) och Conscientiousness (n = 315). Neuroticism uppvisade en 

hög rangordningsstabilitet och Conscientiousness uppvisade en moderat till hög 

rangordningsstabilitet. Rangordningsstabiliteten för Agreeableness var moderat. 

       I linje med hypotes H1 fanns det alltså en moderat till hög rangordningsstabilitet i alla 

personlighetsdrag över 12 år. 
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Tabell 2 

Medelvärdesförändring i personlighetsdrag för hela gruppen  

Personlighetsdrag T1 

M (SD) 

T2 

M (SD) 

Differens p Cohen’s d 

Neuroticism 26.31 (6.11) 26.70 (6.55) -.390 .189 0.07 

Extraversion 40.62 (5.80) 39.05 (5.77) 1.570 >.001 0.36 

Openness 37.45 (5.20) 36.74 (4.60) .705 .004 0.17 

Agreeableness 41.92 (4.13) 41.24 (4.26) .685 .007 0.15 

Conscientiousness 43.58 (4.92) 42.37 (5.21) 1.210 >.001 0.27 

 

 

Medelvärdesförändring 

       Tabell 2 visar resultat för medelvärdesförändring för hela gruppen. Riktningen för 

förändring i personlighetsdrag illustreras i tabellerna 2, 3 och 4 genom medelvärdesdifferensen 

mellan T1 och T2. Effekten av medelvärdesförändringar illustreras i tabell 2, 3 och 4 med 

Cohen’s d. Ett värde av d = 0.20 beskrivs som en liten effekt, d = 0.50 som en medelstor effekt 

och d = 0.80 som en stor effekt (Cohen, 1992).  

 

 

Tabell 3      

Medelvärdesförändring i personlighetsdrag för gruppen Yngre Äldre 

Personlighetsdrag T1 

M (SD) 

T2 

M (SD) 

Differens p Cohen’s d 

Neuroticism 25.74 (6.31) 25.99 (6.73) -.252 .477 0.05 

Extraversion 41.16 (5.76) 39.92 (5.59) 1.246 >.001 0.28 

Openness 38.12 (5.10) 37.30 (4.42) .818 .004 0.20 

Agreeableness 42.22 (4.02) 41.44 (4.16) .779 .011 0.17 

Conscientiousness 43.92 (4.92) 42.79 (5.19) 1.131 >.001 0.25 

Not: Ålder för Yngre Äldre i T1 = 60 - 66 
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H2: Resultat för medelvärdesförändring i Agreeableness, Conscientiousness och Neuroticism för 

gruppen Yngre Äldre presenteras i tabell 3. Paired-samples t-test användes för att testa 

medelvärdesförändring i personlighetsdrag. I kontrast med hypotesen minskade gruppen Yngre 

Äldre på Agreeableness (t(225) = 2.566, p = .011) och Conscientiousness (t(220) = 3.740, p > 

.001). Medelvärdesförändringen i Neuroticism var icke-signifikant (t(221) = -.712, p = .477). 

Riktningen av förändringen i dessa tre drag liknade den som återfinns i hypotesen för gruppen 

Äldre Äldre (H3). 

 

 

Tabell 4      

Medelvärdesförändring i personlighetsdrag för gruppen Äldre Äldre 

Personlighetsdrag T1 

M (SD) 

T2 

M (SD) 

Differens p Cohen’s d 

Neuroticism 27.69 (5.37) 28.41 (5.78) -.720 .190 0.14 

Extraversion 39.28 (5.69) 36.90 (5.68) 2.378 >.001 0.62 

Openness 35.93 (5.03) 35.31 (4.73) .621 .181 0.14 

Agreeableness 41.20 (4.36) 40.96 (3.96) .244 .562 0.06 

Conscientiousness 42.75 (4.86) 41.35 (5.15) 1.398 .002   0.33 

Not: Ålder för Yngre Äldre i T1 = 72 - 78 

 

H3: Resultat för medelvärdesförändring i Agreeableness, Conscientiousness och Neuroticism för 

gruppen Äldre Äldre presenteras i tabell 4. I linje med hypotesen minskade gruppen på 

Conscientiousness (t(92) = 3.136, p = .002). Medelvärdesförändringen i Neuroticism var icke-

signifikant (t(92) = -1.321, p = .190) men i en riktning i linje med den hypotiserade 

förändringen. I kontrast till hypotesen var medelvärdesförändringen för Agreeableness icke-

signifikant (t(89) = 0.582, p = .562).  

       H4: Resultat för medelvärdesförändring i Openness och Extraversion för grupperna Yngre 

Äldre och Äldre Äldre redovisas i tabell 3 och tabell 4. I linje med hypotesen minskar 

Extraversion över tid för Yngre Äldre (t(223) = 4.152, p > .001) och Äldre Äldre (t(89) = 5.877, 

p > .001). Gruppen Yngre Äldre minskar i medelvärde på Openness över tid (t(213) = 2.912, p = 

.004). I kontrast med hypotesen var medelvärdesförändringen för gruppen Äldre Äldre på 
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Openness icke-signifikant (t(86) = 1.350, p = .181) men uppvisade en förändringsriktning av 

minskad Openness. 

      Effektstorleken i de fall resultaten för medelvärdesförändring var statistiskt signifikanta var 

liten, utom för personlighetsdraget Extraversion i gruppen Äldre Äldre där effektstorleken var 

medelstor. 

 

Diskussion 

 

      Syftet med uppsatsen var att undersöka rangordningsstabilitet och medelvärdesförändring i 

personlighet över en tolvårsperiod hos äldre. Nedan följer en diskussion om resultaten. Därefter 

diskuteras metodologiska styrkor och svagheter för uppsatsen samt förslag till vidare forskning.  

 

Resultatdiskussion 

       H1: Det finns en moderat till hög rangordningsstabilitet för alla fem personlighetsdragen. 

      Resultatet bekräftar hypotesen, då ett drag visade moderat rangordningsstabilitet och 

resterande drag hög rangordningsstabilitet. Detta ger stöd för det rådande forskningsläget 

(Roberts & Delvecchio 2000; Specht et al., 2011).  

       Flera tidigare studier, bland annat Ardelt (2000), har visat att rangordningsstabiliteten 

minskar i takt med stigande ålder samt blir lägre ju längre tid som går mellan mättillfällena. 

Trots att det är 12 år mellan mätningarna visar analyserna generellt en hög rangordningsstabilitet, 

vilket stämmer väl överens med Caspi et al.:s (2005) kommentar om personlighetsdrag som 

anmärkningsvärt stabila konstrukt. 

      Personlighetsdraget Agreeableness hade lägst stabilitet vilket innebär att individerna i den 

gällande studien alltså inte förändrades lika sammanhållet i Agreeableness som i de andra 

personlighetsdragen. Rangordningsstabiliteten för Agreeableness var dock fortfarande inom det 

förväntade spannet. 

       H2: I gruppen Yngre Äldre (72 och 78 år vid uppföljning) följer trenderna i 

medelvärdesförändring för personlighetsdragen Agreeableness, Conscicentiousness och 

Neuroticism den ursprungliga mognadsprincipen (Caspi et al., 2005). Alltså en ökning i 

Agreeableness och Conscientiousness och en minskning i Neuroticism över tid. 
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      Gruppen Yngre Äldre minskade i Agreeableness och Conscientiousness över tid medan 

Neuroticism inte visade någon signifikant medelvärdesförändring. Resultatet ger därmed inte 

stöd för hypotesen att dessa tre personlighetsdrag följer den ursprungliga mognadsprincipen hos 

gruppen Yngre Äldre. Resultatet följde, gällande Agreeableness och Conscientiousness, snarare 

Kandler’s (2015) reviderade version av mognadsprincipen, vilket innebär en minskning i dessa 

personlighetsdrag. Denna riktning i medelvärdesförändring har tidigare påvisats ske runt 80-

årsåldern (Mõttus et al., 2012; Wortman et al., 2012). I den gällande uppsatsen skedde 

förändringen redan för gruppen av Yngre Äldre som vid första mätningen var 60 till 66 år gamla 

och således vid uppföljningen 72 och 78 år gamla.  

       Det har funnits stöd för den ursprungliga mognadsprincipen (en minskning i Neuroticism, 

ökning i Agreeableness och Conscientiousness med ökad ålder) i flertalet studier, dock har fokus 

för dessa ofta varit förändringar hos unga vuxna och i medelåldern (Ex. Bleidorn et al., 2009; 

Srivastava et al., 2003). Detta skulle kunna vara en förklaring till att resultaten för den gällande 

studien är annorlunda. Uppsatsens resultat står dock också i kontrast till Robert et al.:s (2006) 

metaanalys som fann stöd för att Conscientiousness ökar i åldern 60 till 70 år, men det finns 

andra studier som stödjer resultatet i den gällande uppsatsen (Lucas & Donnellan, 2011; 

Wortman et al., 2012).  

       Resultaten för medelvärdesförändring går emot de ursprungliga teorierna kring vilka trender 

som reflekterar mognad med ökad ålder. Hos samhällets äldsta invånare kan dock motsatta 

riktningar i medelvärdesförändring fortfarande spegla en ökad mognad (Kandler et al., 2015) 

eftersom det innebär en anpassning till nya utvecklingsutmaningar, exempelvis förändringar i 

relationer och arbetsliv (Hutteman et al., 2014). Ett sådant perspektiv kan vara fruktbart även på 

en grupp Yngre Äldre. I Sverige sker exempelvis pensioneringen i 65-årsåldern. När individen 

inte längre har ett förvärvsarbete finns inte samma behov av att vara ansvarstagande eller att 

upprätthålla relationer som främst är viktiga i arbetssammanhang, vilket skulle kunna förklara 

minskningar i dragen Conscientiousness och Agreeableness i en yngre åldersgrupp än vad som 

tidigare påvisats i andra studier.  

      H3: I gruppen Äldre Äldre (84 och 90 år vid uppföljning) följer trenderna i 

medelvärdesförändring för personlighetsdragen Agreeableness, Conscicentiousness och 

Neuroticism enligt Kandler et al.:s (2015) revidering av Mognadsprincipen. Alltså en minskning 

i Agreeableness och Conscientiousness och en ökning i Neuroticism över tid. 
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      Medelvärdesförändring för gruppen Äldre Äldre visade på en minskad nivå av 

Conscientiousness. Förändringen för Agreeableness och Neuroticism var icke-signifikant. I 

personlighetsdraget Neuroticism pekade riktningen för medelvärdesförändringen på en ökad grad 

av Neuroticism med en effektstorlek i linje med andra signifikanta resultat. Förändringen i 

Conscientiousness var i linje med tidigare forskning på äldre (Lucas & Donnellan, 2011; 

Wortman et al., 2012). 

      Resultaten ger delvis stöd för hypotesen i och med en tydlig minskning i Conscientiousness 

och en allmän riktning för förändring i personlighetsdragen som följer Kandler et al.:s (2015) 

teori om förändring hos äldre. Två personlighetsdrag, Neuroticism och Agreeableness, visade 

dock ingen signifikant förändring vilket tyder på att medelvärdesförändring hos gruppen Äldre 

Äldre (72–78 år vid T1, 84–90 år vid T2) kan vara mer komplicerad än den hypotiserade.  

       H4: Personlighetsdragen Openness och Extraversion minskar i medelvärde över tid för 

båda grupperna. 

      Resultaten för medelvärdesförändring i Openness och Extraversion visade generellt på 

signifikanta förändringar i linje med hypotesen. Undantaget var förändringen i Openness i 

gruppen Äldre Äldre som motsvarade en liten effektstorlek i samma riktning som den 

hypotiserade men var icke-signifikant. Medelvärdesförändringarna liknar de som tidigare 

beskrivits i andra studier (Bleidorn et al., 2009; Specht, et al., 2011; Terracciano et al., 2005). I 

gruppen Äldre Äldre var effektstorleken för medelvärdesförändringen i Extraversion medelstor 

till stor, i kontrast till de små effektstorlekar som fanns i uppsatsens övriga resultat. En sådan 

effektstorlek är även markant större än de små effektstorlekar som vanligtvis redovisas i studier 

på medelvärdesförändring (t.ex. Roberts et al., 2006; Specht et al., 2011). I uppsatsens material 

förändras gruppen Äldre Äldre följaktligen till att bli påfallande mindre pratsamma, energiska 

och utåtriktade 12 år senare. 

      En analys av medelvärdesförändring i Neuroticism, Agreeableness och Conscientiousness för 

grupperna Yngre Äldre och Äldre Äldre tillsammans visar på liknande resultat som för gruppen 

Yngre Äldre. Medelvärdesförändringen i personlighetsdraget Neuroticism var icke-signifikant 

medan de andra personlighetsdragen visade på en signifikant medelvärdesminskning. Enligt 

Hutteman et al. (2014) kan ökad Neuroticism i hög ålder vara sammankopplat med en 

anpassning till förväntningar och reella erfarenheter av nedgångar i kognitiv samt fysisk hälsa. I 

föreliggande uppsats fanns ingen signifikant medelvärdesförändring i Neuroticism oavsett grupp. 
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Det fanns dock en liten effektstorlek hos gruppen Äldre Äldre, medan effektstorleken för 

gruppen Yngre Äldre var försumbar. Det kan vara så att anpassningar till nedgång i hälsa och 

kognitiv funktion blir relevant först i den senare delen av ålderdomen. 

 

Konklusion 

       Uppsatsen bidrar med ytterligare stöd för att personlighet ofta fortsätter förändras genom 

livet. Mer specifikt täcker uppsatsen områden där det varit brist på tidigare studier genom att 

undersöka rangordningsstabilitet och medelvärdesförändring hos äldre i en longitudinell design. 

Den gällande studien bidrar även med att kartlägga de specifika trenderna för hur äldres 

personlighet förändras normativt med åldern och ger stöd för att de skiljer sig från trenderna hos 

unga och medelålders vuxna. Resultaten för uppsatsen indikerar att det finns en för äldre 

gemensam medelvärdesförändring i Extraversion, Openness och Conscientiousness medan 

förändring i Agreeableness är specifikt relevant för Yngre Äldre och förändring i Neuroticism 

kan vara relevant först hos Äldre Äldre. Vidare styrker våra resultat tidigare påståenden om att 

rangordningsstabilitet och medelvärdesförändring, som sätt att mäta stabilitet och förändring i 

personlighet, kan vara frikopplade varandra. Sammanfattningsvis har personlighetsdrag en hög 

stabilitet samtidigt som de också är föränderliga. Även om trenderna i personlighetsförändring 

inte är helt enhetliga under ålderdomen verkar det överlag som att äldre människor blir mindre 

utåtriktade, mindre öppna för nya erfarenheter, mindre vänliga eller tillagsinriktade och mindre 

samvetsgranna eller kontrollinriktade med ökad ålder.   

 

Metodologisk diskussion 

      En fördel med den gällande uppsatsen är att den följer ett representativt och slumpmässigt 

urval av äldre över en tidsperiod av 12 år. En longitudinell studie som sträcker sig över så lång 

tid och har så många deltagare är en ovanlig möjlighet för forskning på äldre.  

       Ett antagande vid studier av medelvärdesförändring i personlighet är att den förändring som 

sker på gruppnivå speglar en sorts normativ utveckling, något som generellt inträffar för 

människor vid ökad ålder. I tvärsnittsstudier som jämför olika åldersgrupper av människor med 

varandra vid samma tidpunkt finns en risk att de skillnader som upptäcks kan förklaras av att 

grupperna påverkats av olika orsaksfaktorer som följd av ett föränderligt samhälle. Uppsatsens 

longitudinella design innebär att samma människor följs över tid vilket tillåter ett uteslutande av 
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sådana kohorteffekter som förklaring till medelvärdesförändringar. Däremot finns det en 

möjlighet att exempelvis särskilda samhällspolitiska händelser mellan mättillfällena ger upphov 

till en förändring i personlighet på gruppnivå vilket en longitudinell studie inte kan urskilja från 

normativ utveckling.  

       Uppsatsen har en ommätning efter 12 år vilket ger större möjlighet att dra slutsatser om 

reella medelvärdesförändringar med ökad ålder. I longitudinella studier som pågår under kortare 

tid, exempelvis två år, finns det en risk att den förändring som sker inte är bestående. Nackdelen 

med längre tidsintervall är dock att trenderna kan vara mer komplicerade än att bara gälla en 

linjär ökning eller minskning, vilket den gällande studien inte kan fånga upp. 

      Neuroticism och Openness i gruppen Äldre Äldre visade en förändring motsvarande en liten 

effekt men med icke-signifikanta resultat. Denna grupp var mindre än gruppen Yngre Äldre och 

troligtvis skulle fler deltagare i åldersgruppen Äldre Äldre ha lett till att resultatet blev 

signifikant för dessa två personlighetsdrag. 

      Viss forskning har visat att en uppdelning av varje övergripande personlighetsdrag i dess 

underliggande facetter kan vara av vikt för att kunna fånga komplexa trender av 

personlighetsförändring samt för att ge en mer detaljerad bild av personlighet (Soto et al., 2011; 

Specht et al., 2011). Mätinstrumentet i uppsatsen var en kortversion som endast mätte de fem 

personlighetsdragen vilket kan innebära att vissa av facetterna inom ett drag förändrades skilt 

från varandra vilket i sin tur kan leda till icke-signifikanta resultat.  

      Den interna reliabiliteten för personlighetsdragen Agreeableness och Openness var lägre än 

vad som vanligtvis är rekommenderat. Alltså finns det för dessa skalor tveksamheter om de 

frågor som är avsedda att enhetligt mäta personlighetsdragen faktiskt gör det. Detta är i sig ett 

validitetshot för resultaten i uppsatsen. Samtidigt är det inte säkert om eller hur mycket detta 

påverkat resultaten. Exempelvis är rangordningsstabiliteten moderat för Agreeableness men hög 

för Openness och dessa personlighetsdrag visade även signifikanta medelvärdesförändringar för 

delar av materialet. 

      Uppsatsens sampel består av fyra ålderskohorter (60, 66, 72, 78) som är indelade i två 

grupper. Dessa ämnades representera “Yngre Äldre” och “Äldre Äldre”. En sådan indelning kan 

vara för grov om skillnaderna inom grupperna är stora. Samtidigt var en sådan indelning så lik en 

vanlig teoretisk indelning av äldre som var möjlig utifrån samplingen av materialet. Risken anses 
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dock vara liten för att uppdelningen påverkade resultatet i den gällande uppsatsen, då kohorterna 

i stort följde samma förändringsriktning oavsett indelning.  

       I analyserna av rangordningsstabilitet och medelvärdesförändring gjordes ingen uppdelning 

utifrån kön. En anledning till detta är att det i tidigare forskning finns goda belägg för att kön inte 

har någon inverkan på rangordningsstabilitet och för att riktningen och trenderna i 

personlighetsförändring inte skiljer sig åt mellan män och kvinnor (Bleidorn et al., 2009; Caspi et 

al., 2005; Roberts & Delvecchio 2000; Roberts et al., 2006; Specht et al., 2011). En annan 

anledning är att en könsuppdelning av gruppen Äldre Äldre skulle resultera i mindre grupper än 

som skulle vara relevant för en statistisk analys. 

       Av de 738 personer som genomförde baslinjemätningen hade 320 avlidit vid tiden för 

uppföljningsmätningen, vilket är 80,6% av det totala bortfallet. Då det finns stöd för att 

personlighetsdrag och hälsa är sammankopplade (Friedman & Hampson, 2008) skulle de som 

avlidit kunnat skilja sig i nivå på de olika personlighetsdragen. Det är dock oklart om de faktiska 

förändringstrenderna skulle se annorlunda ut för de som avlidit. I två metaanalyser påverkade 

inte bortfall medelvärdesförändring (Roberts et al. 2006) eller rangordningsstabilitet (Roberts & 

Delvecchio 2000). Roberts et al. (2006) menar dock att bortfall fortfarande ska ses som ett 

potentiellt problem i longitudinella studier. 

 

Framtida forskning 

      Denna studie är först av sitt slag i Sverige som använder SNAC-projektets potential till att 

undersöka stabilitet och förändring i personlighet hos äldre. Det kan vara av intresse att replikera 

och utöka forskningsfrågorna för den gällande uppsatsen exempelvis genom att ta in fler regioner 

än Blekinge och inkludera fler ålderskohorter i analysen. 

      Uppsatsens resultat lägger en grund för förståelse av hur personlighet förändras specifikt hos 

äldre. Med sådan kunskap möjliggörs vidare forskning som exempelvis att kartlägga individuella 

skillnader i personlighetsförändring hos äldre samt att analysera viktiga faktorer som påverkar 

och faciliterar förändring.  

      Slutligen rekommenderas studier som fokuserar på hur personlighet hör samman med andra 

psykologiska faktorer som upplevt mående, upplevd kontroll, känsla av sammanhang med mera. 

Detta för att den utvecklade förståelsen för hur äldre generellt förändras i sin personlighet ska 
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kunna leda till åtgärder och rekommendationer som får konkret betydelse för samhällets äldre 

individer.  
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